Årsmelding fra Bautahaugens Venner 2020

2020 ble et uvanlig år for venneforeninga.
Årsmøtet var forberedt og kunngjort til 24. mars. Da slo korona-pandemien inn over landet,
og 12. mars ble alt ble nedstengt og satt på vent.
25.04. holdt vi et utendørs styremøte/årsmøte. Alle som var på valg, hadde takka ja til
gjenvalg. Styret for 2020 ble dermed fortsatt slik:
Leder og sekretær: Sigrid Haugen
Nestleder: Bjørg Elisabeth Berg
Styremedlem: Kari Delphin Holm
Kasserer: Gunnar Hansen
Varamedlem: Karin Skimten-Lie
Revisor: Ola Einar Grøv
Valgkomite: Rigmor Brenden og Kjellaug Kjensrud
I dagens spesielle situasjon vurderte vi dette møtet til å kunne erstatte ordinært årsmøte.
Vi hadde også starta planlegginga av sommerutstilling med tema jakt. Da vi ble kjent med at
ei arbeidsgruppe planla ei utstilling i forbindelse med et Base Elg-prosjekt, bestemte vi oss for
å tilby et samarbeid om den dette året.
Tidlig på sommeren fikk vi høre at Valdresmusea ikke skulle tilsette sommergaid.
Dermed ble det heller ikke aktuelt for venneforeninga å stille med sitt vanlige
serveringstilbud.
Base Elg-gruppa måtte også redusere sine ambisjoner, men det ble ei utstilling på låven. Arild
Bjørnstad, Jan Warberg med et par medhjelpere fra venneforeninga gjorde en stor jobb her. Vi
tilbød oss å ha vakt der for å kunne ha den åpen 8 lørdager.
Det var stor interesse for utstillinga, med nær 100 betalende besøkende.
Venneforeninga sponsa Base Elg-prosjektet med kr. 20 000,Utpå sommeren kom Valdresmusea med tilbud om likevel å holde åpent litt – de 4 siste
lørdager og søndager i sesongen – dersom det kunne skaffes omviser. Ann Karin Samsing tok
på seg dette. Venneforeninga bisto også disse dagene.
Siste lørdagen arrangerte Valdresmusea en danse- og folkemusikkonsert med dyktige
ungdommer fra FolkemusikkUNG.
Tilbudene fra Valdresmusea ble dessverre dårlig besøkt. Annonse i avisa Valdres og museets
nettside er ikke nok. Hedalen.no og plakater bør også benyttes når noe skal skje her i bygda.
Og annonsering må skje i god tid!
Friluftsmuseet Bautahaugen Samlinger er som alltid åpent! Det kan stadig observeres folk
som går rundt og koser seg på området.

Blomster er en viktig trivselsfaktor. Kjellaug sørga som vanlig for geraniumer i alle vinduer i
Lisstuggua og Brakastuggua, så vel som ute.
Kjellaug tok også imot grupper til gaiding noen ganger.
Et skogsmuseum er i ferd med å bygges opp nederst på området. Vi følger spent med på
arbeidet som styret for Bautahaugen legger ned her, og gleder oss til å kunne bistå med
innredningen av den gamle koia.
Tross for laber aktivitet i 2020, håpet vi at medlemmene fortsatt ville støtte opp om
venneforeninga ved å betale medlemskontingent. Dessverre ble det stor nedgang i
innbetalinger.
I løpet av sommeren fikk vi mange kommentarer og tilbakemeldinger på at folk savnet
vaflene og rømmegrauten, men også forståelse for at det var slik det måtte bli denne spesielle
sesongen.
Nevnes kan også at vi har bistått ved andre tiltak. Bjørg tok imot ungdomsskolen til
omvisning i Base Elg-utstillinga, og seinere på høsten forestilling med «Froskerockerne» fra
Hønefoss for barnehagebarn fra Begnadalen og Hedalen.
Slik koronasituasjonen utvikla seg utover høsten så vi det ikke som forsvarlig å arrangere
lysfest og juletrefest dette året.
Vi håper 2021 blir et mer «normalt» år, og vi lover å komme sterkere tilbake!
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